Ročník XIX.

Číslo 6

Jún 2021

Milí spoluobčania,
s nástupom prvého letného mesiaca jún zažívame
výrazné uvoľnenie protipandemických obmedzení a
môžeme si začať užívať nastupujúce letné dni plným
dúškom.
Mesiac jún tradične začína sviatkom detí, ktorý aj deti
z podkonickej škôlky a školy prežili za pekného slnečného
počasia na školskom dvore. Tento ročník bol tematicky
zameraný na indiánov a kovbojov. Pani učiteľky pripravili
rôzne súťaže a deti si celý deň užili vo veselosti. Našťastie
naše deti navštevovali školu v maximálnom možnom rozsahu, keď to umožňovali platné
podmienky a obmedzenia. Môžeme len dúfať, že sa v škole podarilo dobehnúť aspoň to
najdôležitejšie, čo budú deti potrebovať pre ich ďalší život ale aj v ďalšej školskej dochádzke.
Ak sa tak ešte nestalo, majú žiaci ešte celý mesiac na to, aby sa pokúsili "učesať" svoje
vedomosti. Z bežného pozorovania a kontaktu s deťmi možno snáď povzbudiť pedagógov, ale
hlavne rodičov, aby sa pri výchove zamerali na to, aby sa deti vedeli pozdraviť aj na ulici keď
stretnú staršieho človeka a nie otočiť hlavu druhým smerom ako sa mnohokrát u niektorých
stáva.
Významnou skutočnosťou pre obce, ktorá sa udiala na mimoriadnom obecnom
zastupiteľstve posledný májový deň, bolo schválenie zámeru realizácie Jednoduchých
pozemkových úprav spolu pre lokality Niva, Za hornými humny a Brodku (vedľa ihriska).
Podklady máme spracované už vyše roka, preto na základe uznesenia obecného
zastupiteľstva podávame oficiálnu žiadosť na Pozemkový a lesný odbor okresného úradu na
povolenie pozemkových úprav v spomenutých lokalitách. Proces JPÚ je možno jediným
reálnym prostriedkom na scelenie pozemkov. Chceli by sme veriť, že prvú etapu sa podarí
spracovať konajúcim subjektom tak, aby sme stíhali realizovať prieskumné konanie a zvolať
zhromaždenie vlastníkov ešte pred začiatkom avizovanej tretej vlny pandémie. O procese
budeme detailne informovať všetkých vlastníkov pozemkov v daných lokalitách.
Pravdepodobne si viacerí z vás všimli častý výskyt stavebných mechanizmov v obci. Začali
sa práce na avizovaných stavbách hasične a multifunkčného ihriska. Veľmi daždivý mesiac
máj nebol k stavebníkom vôbec prívetivý. Na oboch stavbách sme bojovali s množstvom vody.
Boli sme prinútení čerpať vodu a robiť dočasné ale aj dodatočné stavebné úpravy na
odvedenie vody zo stavby. Pri každej stavbe je najhoršie sa dostať "zo zeme". Dúfame, že
postupnými krokmi sa dostaneme ku stavu, keď budeme môcť zabetónovať základové platne
tak pre garáž ako aj vyvýšené sociálne zázemie hasične.
Prajem každému, aby v prichádzajúcom lete načerpal dostatok energie a síl, ktoré budeme
možno na jeseň a zimu potrebovať.
Ivan Barla, starosta obce
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OBEC INFORMUJE
Oznamujeme občanom, že:
•.harmonogram zberu komunálneho odpadu a separovaného zberu uvedieme
v..nasledujúcom čísle, nakoľko prebieha výber novej zberovej spoločnosti,
•.v čase úradných hodín môžete prísť uhrádzať dane, poplatky za komunálny odpad a
hrobové miesta,
•.pri preberaní zásielok je potrebné preukázať sa dokladom totožnosti, prípadne
splnomocnením; zásielky sa vydávajú výlučne adresátovi osobne.

AUTOVRAKY V OBCI A OKOLÍ
Viac ako pred rokom bol na komisii v kompetencii, ktorej je ochrana životného prostredia,
prejednávaný výskyt autovrakov okolo veľkého vodojemu a pred vstupom do starého cintorína.
Prešiel rok a autovraky sa znovu vyskytujú pred starým cintorínom, ale už aj "odložené" na
ceste smerom za Kozienec. Cez zimu parkoval jeden pod futbalovým ihriskom.
Aj v mene spoluobčanov žiadam mladých pánov, ktorí sú zodpovední za takéto
odparkovanie áut, aby uvedené vraky boli neodkladne odstránené z verejného priestranstva a
aj z prírody. Ak sa tak nestane do 20. júna 2021, budú tieto torzá áut odstránené na náklady
pánov, ktorí tieto vraky v obci Podkonice odložili.

Ak sa títo mladí páni hodlajú naďalej venovať činnosti súvisiacej s akýmkoľvek využívaním
starých áut, odporúčam im, nech tak konajú na vlastnom dvore ak im to ich rodičia alebo starí
rodičia dovolia. Ani intravilán ani extravilán obce nie sú odstavnými plochami pre ich autá
zozbierané z celého Slovenska a privezené do Podkoníc. Dbajme všetci na poriadok. Ďakujem
spoluobčanom, ktorí na uvedené nevhodne odstavené autá upozornili.
Ivan Barla, starosta obce
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ŠKOLA
ŠKOLA V MÁJI
„Mama je osobou, ktorá môže nahradiť všetkých ostatných, no ju nemôže nahradiť nik.“
(kardinál Mermillod)
Mesiac máj máme ako každý rok spojený s tým najkrajším sviatkom. Sviatkom, v ktorom
oslavujú naše drahé maminky. Aj napriek tomu, že sme pre ne nemohli pripraviť program ako
zvyčajne, chceli sme im ukázať ako veľmi ich ľúbime. Preto sme spoločne vytvorili video,
ktorým sme im zablahoželali k ich sviatku. Celý týždeň sme venovali uvedomeniu si, aká
dôležitá je láska mamy, aj samotná rodina a na záver týždňa sme vyrobili pekné pozdravy, ktoré
sme priniesli maminkám domov.
Ľúbime Vás, maminky!
Láska má viacero podôb a jednou z nich je aj láska k hudbe. Počas mesiaca máj sme si aj
túto formu lásky pripomenuli a počas jedného týždňa sme sa hudbe venovali naplno.
Tancovalo sa a spievalo celý čas, dokonca si žiaci pripravili skupinové tanečné a spevácke
vystúpenia, v ktorých súťažili. Okrem toho, že sme sa o hudbe veľa naučili, sme sa aj perfektne
zabavili. Víťaz však môže byť len jeden a tým boli naši najmladší školáci prváci, ktorí sa
predviedli výborným číslom.
Ešte raz im gratulujeme!
Záver mesiaca sa niesol v športovom duchu, na ktorý nás naladili Majstrovstvá sveta v
hokeji. Počas slovenského týždňa sme sa dozvedeli veľa o Slovensku, zistili prečo môžeme
byť hrdí na to, že sme Slováci. V tomto týždni sme aj hrdo fandili našim hokejistom v školskom
klube. Pripravili sme si vlajky, dresy, šály a z celej školy sa ozývalo: „Slovensko, do toho!“
Športovo nezaháľali ani naši škôlkari, ktorí si obuli „turistické topánky“ a objavovali krásu
Slovenska v okolitej prírode na rôznych vychádzkach. Práve počas nich bádali a objavovali ako
to v našom krásnom okolí vyzerá.
Blíži sa koniec roka a nás čaká posledný mesiac školy. Veríme, že si ešte osvojíme a
odnesieme zopár nových vedomostí a taktiež, že si užijeme posledné dni v škole.
Kolektív ZŠ s MŠ
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FARSKÉ OKIENKO
Milí farníci,
pomaly sa prehupujeme do leta, môžeme obdivovať nádhernú prírodu, čerpať z nej energiu
a nechať sa ňou pohltiť. Zároveň sa na nám opatrenia uvoľnili a v plnosti môžeme prežívať
sväté omše priamo pri oltári. Tak ako Mojžiš na úpätí vrchu postavil oltár, kropil ho krvou a čítal
knihu zmluvy pred ľuďmi a oni odpovedali: „Splníme všetko, čo Pán povedal, a budeme
poslúchať.“ Boli zanietení a túžili po Pánovi.
Tento príbeh sa podobne opakoval o pár tisíc rokov, keď Ježiš poslal učeníkov do mesta
hľadať miesto, kde chcel s nimi jesť veľkonočného baránka. Tam sa aj stretol spolu s učeníkmi
na hostine. Keď jedli vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával im, hovoriac: „Vezmite, toto je
moje telo!“. Potom vzal kalich, vzdával vďaky, dal im ho a všetci z neho pili. A povedal im: „Toto
je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých.“ Ponúkol svoje telo, svoju krv a novú
zmluvu. Posunul príbeh inam, bližšie k sebe, daroval sám seba.Takto i my v dnešnej dobe
stojíme pri oltári, počúvame Božie slovo, vnárame sa do príbehu, aby sa naša duša rozochvela
jeho slovom. Každý deň s vedomím a v túžbe plniť Božie slovo, túžiť konať skutky, ktoré nás
robia Blahoslavenými - podľa Blahoslavenstiev (Mt 5, 1-12), nechávať sa viesť jeho duchom v
láske. Prijímať jeho Telo a jeho Krv, ktoré sme mohli spoločne sláviť.On sa nám dal, našiel
spôsob, ako prísť bližšie, nie len k Mojžišovi, ale k nám, jeho deťom. Takto môže zostúpiť do
našich sŕdc a my sa môžeme dotknúť jeho srdca, z ktorého už raz vyšla voda a krv. Predtým
Mojžiš oblieval krvou baránka svoj ľud, a teraz nás sám Ježiš oblieva svojou krvou zo svojho
srdca. To jeho srdce zostáva v podobe darovania pre nás ako Najsvätejšie Srdce Ježišove, ako
srdce Božieho milosrdenstva. Všetko prúdi cez srdce - láska, obeta, strach, bolesť. Je
schopné sa nechať raniť, aj sa nechať uzdraviť. Keď Ježišovi rodičia stratili svojho syna cez
veľkonočné sviatky, na ktoré chodili každý rok do Jeruzalema, s bolesťou ho hľadali. Keď ho
našli, stŕpli od údivu. Matka si všetky jeho slová zachovávala vo svojom srdci. Ani Panna Mária
nemá ochránené svoje srdce od bolesti, ktorá je prejavom citu, od slov, ktoré môže zachovávať
v srdci, ktoré sú prejavom poznania, či útechy. A toto všetko môžeme každý deň zažívať na
oltári, ako obetu krvi, ktorá je prejavom lásky. Obetu tela, ktoré nasýti naše duše. A Slovo, ktoré
preniká celým naším bytím. Nechať svoje srdcia prijímať radosť, lásku, útechu, bolesť, Slovo,
ako Panna Mária, a všetko si v ňom uchovávať.
Hodinu pred každou sv. omšou bude vystavená Sviatosť Oltárna k tichej adorácii. Je to čas
pre splynutie sŕdc s Ježišovým.
A mladí priatelia, pripojte sa ku mne na bicykel na nejaký cyklo-okruh. Môžeme stráviť takto
spolu čas a možno sa pustiť aj do hlbokých rozhovorov.
Martin Pečarka, správca farnosti

FOLKLÓR
OZNAM PRE FS VYSOKÁ
Drahí priatelia folkoristi, po dlhej zimnej odmlke, kedy sme nemohli spievať a tancovať
spoločne, nastal čas opäť sa stretnúť a pokračovať tam, kde sme minulý rok skončili. Aktuálna
situácia a aj vyhliadky na leto sú priaznivé a umožňujú nám stretnúť sa aj v hojnejšom počte.
Preto vás všetkých srdečne pozývame na prvé post-covidové stretnutie, ktoré sa uskutoční v
piatok 18.6. o 19:00 v pohostinstve Podkova. Radi privítame aj tých, ktorí by sa k nám chceli
pridať. Veľmi sa na vás tešíme!
Martin Halaj
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HISTORICKÉ OKIENKO
Zalovte vo svojich škatuliach a posielajte na mail jankasipka@pobox.sk,
spravodaj@podkonice.sk alebo tí z vás, ktorí nemajú možnosť skenovať, zastavte sa u mňa
doma a rada vám s tým pomôžem.
Janka Šípka Šípková

Na priedomí u Svrčinkov, 31. 8. 1958

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti
50 rokov

80 rokov

Dušan Zvarík
Branislav Barla
Zuzana Patrášová
Eva Zátrochová

František Slobodník
Štefan Čeman

Sobáš

Narodil sa
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70 rokov

89 rokov

Róbert Kostúr

Anna Homolová

Rastislav Pinka a Miroslava Slobodníková
(15.5.2021 - Podkonice)
Pavol Kmeť
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ROKOVANIE ZASTUPITEĽSTVA
UZNESENIA Obecného zastupiteľstva obce Podkonice konaného 10. mája 2021
Prítomní poslanci: 6 - Mgr. Juraj Barla, Patrik Hlinka, Mgr. Tomáš Kmeť a Ing. Jaroslav
Kostúr (prítomní osobne),
Ing. Ľuboš Hošala a Mgr. Jana Šípková (prítomní cez
videokonferenciu prostredníctvom programu ZOOM)
Rokovania sa zúčastnili 6 poslancov (uvedení sú vyššie). Poslanci hlasovali jednotne ZA,
preto nie je ich hlasovanie osobitne rozpisované pri každom uznesení. Všetci poslanci boli
počas celého zasadnutia stále prítomní na rokovaní, preto ani táto skutočnosť nie je rozpísaná
pri každom uznesení.
Uznesenie č. 386 / 2021
6:0:0
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice (ďalej OZ Podkonice) schvaľuje predložený návrh
programu Obecného zastupiteľstva na deň 10.5.2021.
ZA:
6 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Jana Šípková
PROTI:
0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 387 / 2021
6:0:0
Obecné zastupiteľstvo v Podkoniciach po prerokovaní
I. schvaľuje overovateľov zápisnice: Juraj Barla a Patrik Hlinka
II. schvaľuje návrhovú komisiu v zložení predseda: Jaroslav Kostúr a člen: Tomáš Kmeť
III. určuje za zapisovateľa zápisnice: Jana Valentová a uznesení: Jaroslav Kostúr
Uznesenie č. 388 / 2021
OZ Podkonice berie na vedomie tento bod je časťou bodu 7, preto bude prerokovaný v
rámci bodu 7.
Uznesenie č. 389 / 2021
OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o finančnom stave obce ku dňu 5.5.2021
Uznesenie č. 390 / 2021
OZ Podkonice berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti rok 2020.
Uznesenie č. 391 / 2021
OZ Podkonice berie na vedomie správu HK o stave ochrany majetku obce, správe
pohľadávok a o výsledkoch kontroly hospodárenia s majetkom obce.
Uznesenie č. 392 / 2021
OZ Podkonice berie na vedomie správu z kontroly uznesení zo dňa 25. 1. a 8. 3. 2021.
Uznesenie č. 393 / 2021
OZ Podkonice berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 2_2021
- cestovné náhrady 2020.
...pokračovanie na ďalšej strane
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ROKOVANIE ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenie č. 394 / 2021
OZ Podkonice berie na vedomie správa hlavného kontrolóra z kontroly č. 3/2021 - kontrola
došlých faktúr obce za rok 2020, evidencia, výkon finančnej kontroly a súlad s uzatvorenými
zmluvami.
Uznesenie č. 395 / 2021
OZ Podkonice berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému
účtu obce Podkonice za rok 2020.
Uznesenie č. 396 / 2021
OZ Podkonice schvaľuje záverečný účet obce za rok 2020.

6:0:0

Uznesenie č. 397 / 2021
OZ Podkonice berie na vedomie základný plat starostu obce Podkonice vo výške 2073,EUR. Tento je určený podľa § 3 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy v
hospodárstve SR vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok a
násobku podľa § 4 ods. 1 tohto zákona.
Uznesenie č. 398/2021
OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o čerpaní čerpanie finančných prostriedkov na
investičné aktivity, zmeny projektov, vplyv inflácieo v Podkoniciach po prerokovaní.
Uznesenie č. 399 / 2021
OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o stave čerpanie úveru na investičnú činnosť
obce.
Uznesenie č. 400 / 2021
OZ Podkonice berie na vedomie zámer obce vybudovať stožiar na umiestnenie
anténových systémov šíriteľov GSM signálu (Orange, O2, potenciálne ďalších Telekom, ... ).
Cieľmi projektu je udržať a potenciálne zvýšiť príjmy obce za prenájom "podpereného
bodu", odstrániť anténne systémy zo školy, umiestniť anténny systém mimo centrum obce
(po dobudovaní lokalít Za zadnými humny, Niva), zlepšiť možnosti pre šírenie signálu v
obci s prípravou na siete 5G.
Uznesenie č. 401 / 2021
OZ Podkonice berie na vedomie bezpečnostnú smernicu (ochranu osobných údajov) pre
obecné zastupiteľstvo.
Uznesenie č. 402 / 2021
6:0:0
OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o priebehu, a zabezpečovaní testovania
občanov na ochorenie COVID-19 v obci.
Ďalej OZ Podkonice schvaľuje použitie zdrojov z refundácie za testovanie na modernizáciu
a výstavbu detských ihrísk.

...pokračovanie na ďalšej strane
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ROKOVANIE ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenie č. 403 / 2021
OZ Podkonice schvaľuje prípravu nájomných zmlúv za hroby na roky 2021 - 2030.

6:0:0

Uznesenie č. 404 / 2021
OZ Podkonice schvaľuje predĺženie nájmu v byte na škole súčasným nájomníkom
do 30.4.2022 s nájomným vo výške 140 € mesačne.

6:0:0

V Podkoniciach 17.5.2021

Všetky uznesenia (386 - 404) podpísal:
JUDr., Ing. Ivan Barla, starosta obce

UZNESENIA Obecného zastupiteľstva obce Podkonice konaného 13. mája 2021
Prítomní poslanci: 4 - Patrik Hlinka a Ing. Jaroslav Kostúr (prítomní osobne),
Ing. Ľuboš Hošala a Mgr. Jana Šípková (prítomní cez
videokonferenciu prostredníctvom programu ZOOM)
Rokovania sa zúčastnili 4 poslanci (uvedení sú vyššie). Poslanci hlasovali jednotne ZA,
preto nie je ich hlasovanie osobitne rozpisované pri každom uznesení.
Uznesenie č. 405 / 2021
4:0:0
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice (ďalej OZ Podkonice) schvaľuje predložený návrh
programu Obecného zastupiteľstva na deň 13.5.2021.
Uznesenie č. 406 / 2021
4:0:0
Obecné zastupiteľstvo v Podkoniciach po prerokovaní
I. schvaľuje overovateľov zápisnice: Patrik Hlinka a Ľuboš Hošala
II. schvaľuje návrhovú komisiu v zložení predseda: Jaroslav Kostúr a člen: Jana Šípková
III. určuje za zapisovateľa zápisnice a uznesení: Jaroslav Kostúr
Uznesenie č. 407 / 2021
4:0:0
OZ Podkonice schvaľuje zapojenie sa obce do výzvy MAS BBGMP kód výzvy IROP-CLLDT472-512-003, aktivita D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení.
Ďalej OZ Podkonice schvaľuje spoluúčasť obce vo výške do 25.000 EUR, v prípade, že je
možné poskytnúť maximálne iba jednu polovicu rozpočtovanej sumy na rekonštrukciu výmenu strešnej krytiny na objekte ZŠ s MŠ.
V Podkoniciach 17.5.2021

Všetky uznesenia (405 - 407) podpísal:
JUDr., Ing. Ivan Barla, starosta obce
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ROKOVANIE ZASTUPITEĽSTVA
UZNESENIA Obecného zastupiteľstva obce Podkonice konaného 31. mája 2021
Prítomní poslanci: 4 - Patrik Hlinka a Mgr Juraj Barla (prítomní osobne),
Ing. Ľuboš Hošala a Mgr. Michal Vráb (prítomní cez
videokonferenciu prostredníctvom programu ZOOM)
Rokovania sa zúčastnili 4 poslanci (uvedení sú vyššie). Poslanci hlasovali jednotne ZA,
preto nie je ich hlasovanie osobitne rozpisované pri každom uznesení.
Uznesenie č. 408 / 2021
4:0:0
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice (ďalej OZ Podkonice) schvaľuje predložený návrh
programu Obecného zastupiteľstva na deň 31.5.2021.
Uznesenie č. 409 / 2021
4:0:0
Obecné zastupiteľstvo v Podkoniciach po prerokovaní
I. schvaľuje overovateľov zápisnice: Juraj Barla a Patrik Hlinka
II. schvaľuje návrhovú komisiu v zložení predseda: Juraj Barla a člen: Ľuboš Hošala
III. určuje za zapisovateľa zápisnice a uznesení: Ivan Barla
Uznesenie č. 410 / 2021
4:0:0
OZ Podkonice schvaľuje zámer vykonať jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ) v lokalitách
Za hornými humni, Niva, Brodok (vedľa futbalového ihriska).
Uznesenie č. 411 / 2021
4:0:0
OZ Podkonice schvaľuje žiadosť o dočasné pripojenie vodovodnej prípojky k plánovanému
RD z vetvy vodovodu idúceho do pálenice v prospech Ing. Juraj Dávida s podmienkou
súhlasu vodárenskej spoločnosti StVPS, a.s. a podmienkou odpojenia sa do jedného roka v
prípade vybudovanie vodovodu v lokalite č.13 podľa ÚP obce.
V Podkoniciach 7.6.2021

Všetky uznesenia (408 - 411) podpísal:
JUDr., Ing. Ivan Barla, starosta obce
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FARSKÉ OZNAMY 14.6. - 11.7.2021
19:00 - féria
14.6.

19:00 - Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka

+ Jozef, Mária Zentko

+ Anna a Jozef

21.6.

féria
15.6.

16.6.

17.6.

féria

Sv. omša nebude

Sv. omša nebude

22.6.

19:00 - féria

19:00 - féria
Za Božie požehnanie a zdravie
pre rod. Milana, Braňa a Michala
7:30 - féria

+ manžel Anton Vráb

23.6.

19:00 - Narodenie sv. Jána Krstiteľa

Za Božie požehnanie pre deti

+ Milan Barla

24.6.

18:00 - féria
18.6.

18:00 - féria

+ Margita, Jozef a Frantšek Patráš

25.6.

7:30 - féria
19.6.

20.6.

+ manžel Jozef Kostúr
12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
7.30
9.00
Na úmysel
Za farnosť

26.6.

7:30 - féria
+ rodičia Irena a Ján Stanko
a Anna Kostúrová

27.6.

13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
9.00
7.30
Za farnosť
Na úmysel
9:00 - Sv. Cyrila a Metoda, vierozvestov

19:00 - Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka
28.6.

+ manžel Peter a BP pre rod. Barlovú

+ rodičia Matilda a Emil a st. rodičia

+ Anna Forgáčová

5.7.

féria

19:00 - Sv. Petra a Pavla, apoštolov
29.6.

Za farnosť

Sv. omša nebude

6.7.

19:00 - féria

19:00 - féria
30.6.

Poďakovanie za školský rok

7.7.

+ rodičia Veronika a Viliam, a Mária a Ján
7:30 - féria

7:30 - féria
1.7.

+ Vojtech a Júlia

+ Anna a Pavol

8.7.

19:00 - féria

19:00 - Návšteva Prebl. Panny Márie
2.7.

+ priateľky a spolužiačky

+ Irena a Ľudvík Flaška

9.7.

7:30 - féria

7:30 - Sv. Tomáša, apoštola
3.7.

4.7.

Poďakovanie za 50 rokov manželstva
14. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
9.00
11.00
Za farnosť
Na Kaliští

10.7.

11.7.

+ rodičia Irena a Pavol Kostúr a synovia
15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
7.30
9.00
Na úmysel
Za farnosť

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ
Sv. omša na Kališti bude v nedeľu 4.7. o 11:00 hod. Autobus zabezpečuje obec.
Pre pretrvávajúcich opatrenia sa ako občerstvenie bude podávať len pivo a kofola.

Jún 2021

Martin Pečarka
správca farnosti
tel.: 0908 256 527
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